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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Ensamhet definieras som en tillvaro utan gemenskap och trygghet. Ibland är 

ensamheten självvald. Det finns olika faktorer som har betydelse för elevers upplevelse av 

ensamhet. Skolsköterskan har en viktig roll med att uppmärksamma, arbeta förebyggande, 

hälsofrämjande så väl som att stötta elever som känner sig ensamma. Syfte: Syftet med denna 

studie var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av högstadieelevers ensamhet. Metod: 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Åtta intervjuer med skolsköterskor 

blev analyserade. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom åtta kategorier: Ensamhet 

uppmärksammas i hälsosamtalet, Elever uttrycker att ensamhetskänsla kan vara svår att 

beskriva, Kontaktnätet kan uppmärksamma ensamhet, Ensamhet kan visa sig på olika sätt, 

Elever har olika behov gällande ensamhet, Omgivningen har betydelse för hur eleven blir 

uppmärksammad, Internet kan skapa både en gemenskap och en ensamhet, Känslan av 

ensamhet mellan flickor och pojkar. Slutsats: Hälsosamtalet var en viktig del i att 

uppmärksamma elever som verkade ensamma. Det var betydelsefullt för eleverna att de fick 

vara med och påverka skolmiljön för att minska känslan av ensamhet. Skolsköterskan 

tillsammans med föräldrar och annan personal har en viktig roll i att stötta elever i skolan. 

 

Nyckelord: Ensamhet, högstadieelever, kvalitativ innehållsanalys, personcentrerad vård, 

skolsköterska.   

 

  



ABSTRACT 
 

Background: Loneliness is defined as being without community and security. Sometimes 

loneliness is self-elected. There are circumstances that are important to young students 

experience of loneliness. The school nurse has an important role to pay attention to and work 

on prevention and health promotion and to support students who feel lonely. Aim: The aim of 

this study was to describe school nurses perceptions of high school students loneliness. 

Method: The data material was analyzed with an qualitative content analysis. Eight interviews 

with school nurses were analyzed. Results: From the analysis of the data material eight 

categories emerged: Loneliness is noticed in the health conversation, Students express that 

feeling of loneliness can be difficult to describe, The contact network can pay attention to 

loneliness, Loneliness can manifest in different ways, Students have different needs regarding 

loneliness, The environment is important for how the student is noticed, The internet can create 

both a community and a feeling of loneliness, The feeling of loneliness between girls and boys. 

Conclusion: The health dialogues is an important part of drawing attention to students who 

seems lonely. It is important for students to be able to influence the school environment in order 

to reduce the feeling of loneliness. The school nurse, together with parents and other staff, has 

an important role in supporting students in the school. 

 

Keywords: Loneliness, personcentred care, qualitative content analysis, school nurse, young 

students. 
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INLEDNING  

Upplevelsen och innebörden av hälsa är olika hos varje individ. Hälsa omfattas av fyra delar, 

den fysiska, sociala, psykiska och den existentiella (Alslman, Ahmad, Hani & Atiye, 2015). 

Ensamhet beskrivs som en känsla av otrygghet, avsaknad av gemenskap, sammanhang, och kan 

skapa en känsla av att inte bli sedd (Dahlberg & Segersten, 2010). Känslan av ensamhet kan 

vara hämmande för ungdomars sociala utveckling.  Det finns flera faktorer som bidrar, men en 

del elever väljer att dra sig undan självmant (Krause-Parello, 2008). Genom att denna studie 

beskriver skolsköterskors erfarenheter av högstadieelevers ensamhet, möjliggör det att de kan 

få ökad förståelse och kunskap gällande elevernas upplevelser och känslor. Detta kan bidra till 

att skolsköterskor kan stötta elever i högstadiet som verkar ensamma genom olika förebyggande 

insatser.  

 

BAKGRUND   

Definition av hälsa 

Hälsa kan betecknas som sundhet, friskhet och välbefinnande. Med det menas god fysik, ett 

hälsosamt liv och hur en individ känslomässigt upplever sin hälsa. Hälsa genomsyrar hela 

människan och upplevelsen av hälsa är olika för varje individ, har olika innebörder och är 

föränderlig. En individ kan ha ett hälsosamt liv och uppfatta sig som frisk, men saknar känsla 

av välbefinnande och sammanhang (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

Enligt Alslman et al. (2015) omfattas hälsa av olika delar. Den innefattar fysisk, social, 

psykologisk och existentiell hälsa. Den fysiska delen identifierar personens fysiologiska 

kapacitet och förutsättningar i vardagen.  Den sociala delen innebär att en person kan delta i 

olika sociala nätverk, där de träffar andra personer och formar sina roller. Det kan också 

innebära att personer undviker sociala relationer och isolerar sig istället för att visa intresse för 

samhällets normer och värderingar. Den psykologiska delen innefattar den emotionella och 

mentala statusen hos individen. Enligt Sigurdsson (2016) är existentiell hälsa inte ett mått på 

en skala mellan hälsa och sjukdom. Det innefattar hur individen förhåller sig och relaterar till 

den fysiska, psykiska och sociala situation hon/han befinner sig i. Alslman et al. (2015) 

beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal exempelvis skolsköterskor ser hälsa som en 

personlig upplevelse och ett mångfacetterat begrepp. De menar att hälsodefinitionen varierar 

beroende på individer, kultur och sammanhang.  
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Psykisk ohälsa bland ungdomar 

Psykisk ohälsa är en sammanfattande beteckning, som innefattar både mindre och allvarligare 

psykiska besvär. Det kan vara till exempel oro, depression eller olika psykiska sjukdomar som 

diagnostiseras och fordrar läkarvård. Under de senaste 20 åren har det visat sig att det blir fler 

och fler ungdomar, som drabbas av olika psykiska sjukdomar i Sverige. De diagnoser som i 

synnerhet har ökat bland ungdomar är depressioner och ångestsyndrom. Även diagnostisering 

av olika neuropsykiatriska besvär ökar så som ADHD och Autism. Kännetecken för ökningen 

påträffas i hela ungdomspopulationen. År 2016 hade ungefär 10 % av flickor och pojkar samt 

unga män psykisk ohälsa. Motsvarande siffror för unga kvinnor var ca 15 %.  Det totala antalet 

motsvarar ungefär 34 200 flickor respektive 45 300 pojkar i åldrarna 10–17 år (Socialstyrelsen, 

2017).  

 

Orsakerna till utvecklingen av psykisk ohälsa är oklar. Den kan bland annat bero på stress i 

skolan och otrygga familjeförhållanden och det är därför en viktig uppgift för myndigheten att 

följa förloppet närmare (Folkhälsomyndigheten, 2018; Socialstyrelsen, 2017).  Mobbing kan 

genast eller senare i livet påverka ungdomars psykiska hälsa i egenskap av att ge känslomässigt 

obehag och kan påverka deras identitet. Förhållande mellan mobbing och psykisk ohälsa är 

invecklat. En del ungdomar mobbar därför att de har psykiska problem, medan andra ungdomar 

får psykiska svårigheter som följd av mobbing. Psykisk hälsa kan påverkas av social isolering. 

Skolmiljön har stor inverkan på eleverna därför att det är där de utvecklar sina sociala kontakter 

till största delen. Känner sig ett barn utanför gemenskapen i skolan eller tvekar till att delta i 

sociala verksamheter hindras deras utveckling till att bli jämställda (O’Neill & Moore, 2016).   

 

Följder av psykisk ohälsa hos barn kan ha omfattande konsekvenser för deras utveckling. 

Risken ökar för att få nedsatt livskvalitet, fysiska hälsoproblem som till exempel övervikt, 

magont, social utsatthet, senare i livet få svårare med att kunna arbeta och ekonomiska 

svårigheter. Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ökar belastningen på hälso- och 

sjukvården, sociala myndigheter och kriminalvården när barndomen präglas av psykisk ohälsa. 

Det är därför viktigt att eleverna har en aktiv del i skolans verksamhet gällande hälsofrämjande 

arbete (Petersen, 2019).  

 

En studie av Takahashi et al. (2018) visade att överdriven internetanvändning hos barn i 

grundskoleåldern kan leda till psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan visar sig som depression, 
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lägre fysisk, emotionell funktion, och minskad prestation i skolan. Studien visade även att ett 

beroende av internetanvändning kan bidra till minskad hälsorelaterad livskvalitet.   

 

Ensamhet 

Ensamhet definieras som en tillvaro utan trygghet, gemenskap eller sammanhang. Ensamhet 

står i förhållande till självkänsla och personlighet och påverkas av relationen till andra.  Känslan 

av att vara ensam kan vara påfrestande och skapa smärta, stress, skuldkänslor och att inte känna 

sig önskvärd. Ensamhet kan uppstå i närvaro av andra (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

Känsla av ensamhet har dokumenterats så tidigt som i början av 1900-talet, men har förbryllat 

människor långt tidigare. Inte förrän på 1940–1950-talet började forskningen om ensamhet hos 

vuxna och tio år senare påbörjades vetenskapliga studier om ensamhet hos barn. Länge ansågs 

det att barn inte kunde uppleva känslan av ensamhet (Nishimura, Murakami & Sakurai, 2018). 

Ensamhet är en normativ upplevelse, men behöver inte alltid bero på att barnet är ensamt utan 

att det drar sig självmant undan i sociala sammanhang. På grund av att ensamhet är en stressfull 

upplevelse kan den vara hämmande för ett barns sociala utveckling. Ensamhet kan delas in i 

två kategorier, känslomässig- och social isolering. Emotionell isolering upplevs när förlust eller 

avsaknad av nära relation mellan barn och vuxen saknas. Social isolering är när det saknas 

intresse att vara tillsammans med andra personer (Krause-Parello, 2008).  

 

Det finns ett flertal bidragande faktorer som har betydelse när det gäller känslor av ensamhet 

hos unga individer enligt Krause-Parello (2008). En ungdom som känner sig ensam kan uppleva 

utanförskap, isolering och känna sig otrygg som kan vara grundat på en mängd faktorer och 

vilka erfarenheter personen har haft tidigare angående sociala kontakter (Cacioppo, Grippo, 

London, Goossens & Cacioppo, 2015). Även personlighetsdrag som introversion, blyghet och 

låg självkänsla kan bidra till känsla av ensamhet (Krause-Parello, 2008). Upplevelsen av 

ensamhet har inget med ålder att göra utan kan upplevas i alla åldrar. Ensamhet gör ingen 

åtskillnad, vem som helst kan känna sig ensam när som helst (Cacioppo et al., 2015). Tidigare 

forskning visar att ensamhet bidrar till försämrad hälsa, dålig aptit, sömnsvårigheter, huvudvärk 

och illamående hos barn. Mobbing, frånstötning från kamrater eller vänner, depression, 

begränsade sociala färdigheter, känslor av tristess, miljöfaktorer, fysiska- och mentala 

förändringar kan bidra till en känsla av ensamhet (Krause-Parello, 2008). Även om den unga 

människan har ett brett socialt nätverk eller kontakter på exempelvis sociala medier kan 

ensamhetskänslan infinna sig (Cacioppo et al., 2015). 



4 
 

Internet används i stor utsträckning i dag, vilket påstås vara en stor bidragande orsak till att fler 

och fler unga mår dåligt psykiskt. Forskning visar att för unga individer som lever i social 

isolering ökar risken att få svårigheter att skapa ett socialt nätverk, och de som inte trivs i skolan 

får bland annat sämre hälsa (Krause-Parello, 2008).   

 

Tidigare forskning visar att ungdomar upplever ensamhet när de bedömer sina sociala 

färdigheter mer negativt än deras kamrater, men också om kamraterna bedömde deras sociala 

färdigheter mer negativt än de själva gjorde. Ensamhet kan för vissa ensamma ungdomar vara 

relaterad till brist på sociala färdigheter. För andra ungdomar kan ensamhet upplevas vid en 

ensidig negativ uppfattning om egna sociala färdigheter eller ett otillfredsställande tillstånd med 

miljön. Detta innebär att flera olika faktorer kan ligga till grund för ensamhet (Lodder, 

Goossens, Scholte, Engels & Verhagen, 2016).   

 

Hälsosamtal  

Skolsköterskan erbjuder alla elever i grundskolan tre tillfällen och i gymnasiet ett tillfälle till 

planerat hälsosamtal enligt Skollagen (2010: 800). Hälsosamtalet syftar till att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. Eleven har möjlighet att träffa och tala med en skolsköterska utifrån eget val. 

Det kan bland annat handla om mobbing och ensamhet. Samtalet utgår från behov och resurser 

som eleven har och innehåller information och rådgivning. Hälsosamtalet tar upp frågor om 

ensamhet, mat, sömn och trivsel och så vidare (Borup, 2019).   

 

En studie av Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär (2011) visade att ett hälso- och 

livsstilsverktyg bestående av ett hälsofrågeformulär och en hälsoprofil, utgör en struktur för 

samtalet mellan skolsköterska och elev. Det ger ett tydligt och användbart utgångsläge med 

fokus på enskilda aspekter. Verktyget bidrar till en förståelse av elevernas hälsosituation. 

Eleverna uttrycker att frågeformuläret gör det möjligt för sjuksköterskan att förstå deras 

situation och vanor. Skolsköterskorna beskriver frågeformuläret som en slags guide som 

underlättar dialogerna så att inga viktiga områden förbises. Eleverna förklarar att de har 

möjlighet att diskutera områden de har intresse av eller behov av. Elevernas egna upplevelser 

av sin hälsa och livsstil framkommer i samtalet, och sjuksköterskan och eleven samtalar vidare 

kring de områden de vill fortsätta diskutera.  
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Skolsköterskans utveckling till ett mer hälsofrämjande arbete 

Många europeiska länder rapporterar om elevers hälsa och enligt Clausson, Köhler och Berg 

(2008) mår 15–43 % av alla skolbarn dåligt av olika anledningar. I Norden har de 

psykosomatiska symtomen ökat oroväckande. På 1970-talet var det flest flickor som mådde 

dåligt, men nu för tiden är det ungefär lika mellan könen. Då den psykiska ohälsan ökat bland 

barn och ungdomar i Sverige har skolsköterskans roll förändrats i riktning mot ett allt mer 

hälsofrämjande och identifierande arbete (Riksförening för skolsköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Studier gjorda av Clausson et al. (2008) visar att den psykiska 

hälsan är mer försvagad trots att eleverna var fysiskt friska. Skolsköterskan omfattas i sin 

yrkesroll av både Skollagen (2010:800) samt Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) och 

skolsköterskan står även under Socialstyrelsens tillsyn. Patientdatalagen (2008:355), 

Socialtjänstlagen (2001:453) samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är ytterligare 

några av de bestämmelser som skolsköterskan behöver förhålla sig till. I Diskriminerings-lagen 

(2008:567) står det beskrivet att elever ska behandlas lika oavsett kön, ålder eller 

könsöverskridande identitet och så vidare. Skolsköterskans viktiga nyckelroll är bland annat att 

uppmärksamma tecken på elever som känner sig ensamma och ge dem stöd. Skolsköterskan 

ska vara lätt att nå för barnen i deras skolmiljö och hon/han ska ordna specialistvård i de fall 

där det behövs. Även för föräldrar och skolpersonal ska skolsköterskan ha en central roll 

(Riksförening för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Effekterna av psykiska hälsoproblemen ses inom många områden, men skolan är en arena där 

det märks tydligt. De psykiska problemen är mer vanliga hos elever i familjer med försämrade 

sociala och ekonomiska förutsättningar. Det framkommer att besöken till skolsköterskan när 

det gällde den psykiska hälsan ofta var elevernas initiativ. Skolsköterskan kan genom sitt arbete 

tillsammans med övrig skolpersonal identifiera och förebygga känslan av ensamhet inom 

skolans miljö (Clausson et al., 2008). I en studie av Lineberry, Whitney och Noland (2018) 

framkommer det att skolsköterskans roll är att använda sin förmåga till att upptäcka elevers 

psykosociala problem och andra hälsoproblem och finnas tillgänglig för eleverna för att erbjuda 

adekvat hjälp. Enligt Socialstyrelsen ska skolsköterskan inbringa trygghet och lugn så att 

eleverna kan känna tillit till henne/honom. Det är också viktigt att skolsköterskan har ett gott 

bemötande så att barnen inte känner sig kränkta. Hon/han ska försöka hjälpa eleven utifrån 

dennes förutsättningar och förmåga och även se eleven i ett större sammanhang (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  
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TEORETISK REFERENSRAM 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård (PCV) är en vårdform som har sin utgångpunkt i att se hela människan. 

Vårdformen har som grund att utgå ifrån patientens upplevelse och berättelse av sin situation, 

vilket benämns inom PCV som ”patientberättelsen”. Patienten är expert på hur han/hon känner 

i given situation och det är då av värde att det skapas en ömsesidig respekt mellan vårdaren och 

patienten. För att få en ökad förståelse för patientens situation ska vårdaren arbeta utifrån 

personens resurser, hinder och förutsättningar. I strävan för att uppnå hälsa är det av betydelse 

att en hälsoplan utformas som utgår från patientens egen berättelse och dennes möjligheter till 

hälsa. En viktig del av PCV är ”partnerskapet” vilket innefattar ett samarbete mellan patienten 

och vårdaren om hur vården ska planeras (Ekman & Norberg, 2013). Enligt centrum för 

personcentrerad vård ska de professionella inom vård och omsorg aktivt och noggrant lyssna 

på patientberättelsen. Dokumentationen av berättelsen och upprättande av en hälsoplan ska 

planeras gemensamt. Dokumentation i journalen ska kontinuerligt uppdateras med aktuell 

information som ger en sammanhållen vård och omsorg (Centrum för personcentrerad vård, 

2017).  

 

Nyskapande arbete och ytterligare kunskap för att ägna sig åt klyftan i hälso- och sjukvård har 

skapat grunden för nya sätt att tänka och flytta kunskapen från forskning till att användas i 

praktiken enligt Kitson, Marshall, Bassett och Zeitz (2012). Det framkom att effektivt arbete 

kräver samverkan mellan evidensens natur och kunskapen som tillämpas. Fysiska och 

känslomässiga behov är viktigt att ta hänsyn till gällande personcentrerad vård. Hinder för att 

arbeta efter personcentrerad vård kan bero på otillräcklig begreppsbestämning av benämningen 

grundläggande vård. För att stödja personcentrerad vårds kunskapsbas bör den skapas på ett 

tvärvetenskapligt tillvägagångsätt enligt Kitson et al. (2012).  

 

 

PROBLEMFORMULERING  

Upplevelsen av hälsa är individuell och föränderlig. Den psykiska ohälsan bland ungdomar har 

ökat och en bidragande orsak kan vara att unga känner sig mer och mer ensamma. Tidigare 

forskning visar att det finns många bidragande faktorer som har betydelse för känslan av 

ensamhet hos unga individer. Dessa faktorer kan till exempel vara personlighetsdrag, 

miljöfaktorer och fysiska förändringar.  Skolan är ofta en miljö där känslan av ensamhet kan 
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identifieras hos elever och forskning visar att elever ofta söker sig till skolhälsan vid psykisk 

ohälsa. Tidigare forskning belyser även att det behövs mer kunskap som fokuserar på skolbarns 

psykiska hälsa ur ett skolsköterskeperspektiv. För att få en ökad förståelse för elevens situation 

är det betydelsefullt att skolsköterskan utgår från elevens upplevelse och berättelse, vilket är en 

del av den personcentrerade vården.  

 

 

SYFTE  

Att beskriva skolsköterskors erfarenheter av högstadieelevers ensamhet. 

 

METOD 

Design 

Denna studie har genomförts som en empirisk kvalitativ intervjustudie. En induktiv ansats har 

använts. Induktiv ansats betyder en objektiv analys med texter utifrån människors upplevelser 

eller levda erfarenheter.  

 

Urval 

Urvalet bestod av skolsköterskor med erfarenhet att arbeta med högstadieelever. Inget kön 

exkluderades. För att materialet skulle vara hanterbart genomfördes åtta intervjuer. 

Inklusionskriterier var åtta skolsköterskor som arbetar på högstadieskolor i Dalarna och i 

Småland med ungdomar i åldern 13–15 år.  

 

Datainsamling 

Kvalitativ forskningsintervju är en metod där ett samtal förs mellan forskaren och 

intervjupersonen. Den kvalitativa forskningsintervjun har för avsikt att generera ny kunskap 

inom det valda forskningsområdet. Det är ett utbyte av upplevelser och erfarenheter mellan 

personer som delar samma intresse. Intervjuer kan både vara strukturerade och genomförda 

med öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna studie byggde på semistrukturerade 

intervjuer med en öppen inledningsfråga ” Kan du berätta för mig om dina erfarenheter gällande 
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högstadieelevers upplevelse av ensamhet?” och sedan följde sex frågor med några antecknade 

stödfrågor för att få svar på skolsköterskornas erfarenheter. Intervjuerna utgick ifrån en 

intervjuguide (bilaga 5) vilket bidrog med förståelse för den intervjuades erfarenheter. 

Semistrukturerad intervju med öppna frågor utformas i en bestämd struktur, men intervjuaren 

behöver inte ta dem i ordning, utan anpassa frågorna efter vad som anges under intervjun. 

Stödfrågorna är till hjälp för att ställas, om inte intervjuaren får tillräckliga svar på de 

formulerade öppna frågorna (Danielson, 2017). 

 

Tillvägagångsätt 

Godkännande från verksamhetschefen hade inhämtats innan deltagarna tillfrågades (bilaga 2). 

Kontaktuppgifter till intresserade skolsköterskor gick genom verksamhetschefen. Mailkontakt 

och telefonkontakt togs i början av september månad med åtta skolsköterskor, som arbetar på 

åtta olika högstadieskolor. Skriftlig och muntlig information presenterades om vad studien 

handlade om och när den skulle genomföras. Ett informationsbrev mailades till deltagarna vid 

första kontakten (bilaga 3) och när de godkänt deltagandet via telefon eller mail bestämdes tid 

och plats för intervju. Samtliga deltagare valde att intervjuerna skulle genomföras på deras 

arbetsplatser. Samtyckesbrevet fick deltagarna skriva på vid intervjun (bilaga 4). Fyra 

skolsköterskor i Småland och fyra skolsköterskor i Dalarna intervjuades. Intervjuerna tog ca 30 

min vardera samt delades likvärdigt upp mellan författarna och utfördes med enbart en 

intervjuare. En inledningsfråga ställdes med efterföljande frågor. Stödfrågor ställdes när svaren 

behövdes utvecklas. Intervjuerna bandades in med hjälp av en diktafon och det inspelade 

materialet transkriberades sedan. Fyra intervjuer transkriberades vardera. Efter att analys och 

resultat genomförts sparades intervjuerna och datamaterialet till dess uppsats var klar och 

godkänd. Sedan makulerades de i en dokumentförstörare eller i en sekretesslåda på Högskolan 

Dalarna. Samtyckesbrevet kasserades på samma sätt.   

 

Dataanalys 

Intervjuerna kodades med siffrorna 1–8 utan inbördes ordning för att skydda deltagarnas 

anonymitet. Materialet lästes flera gånger var för sig för att få en helhetssyn över kontexten och 

sedan diskuterades allt datamaterial tillsammans. Det som svarar mot syftet i datamaterialet 

sammanställdes i ett dokument under respektive intervju, och därefter identifierades 

meningsbärande enheter som gav svar på syftet. De meningsbärande enheter kondenserades 
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och koder utarbetades. Likheter och olikheter studerades i koder. Under arbetets gång sorterades 

liknande innehåll under underkategorier och kategorier. Datamaterialet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys, beskriven av Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Fokus är att 

identifiera likheter och skillnader i texternas innehåll. Kvalitativ innehållsanalys är gångbar 

inom omvårdnadsforskning där den är möjlig att använda för att tolka och granska olika texter. 

Ur datamaterialet bildades åtta kategorier och sju underkategorier. Det uppenbara i texterna 

beskrevs under varje kategori, det vill säga på en manifest nivå (Polit & Beck, 2012). Se nedan 

i tabell 1 exempel på hur analysarbetet gick till. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Underkategori 

Jag har märkt 

att elever, som 

är ofrivilligt 

ensamma 

upplever sig 

ännu mer 

ensamma därför 

att ungdomarnas 

relationer 

bygger mer och 

mer på 

kontakter via 

nätet.  
 

Ofrivilligt 

ensamma elever 

upplever sig 

ännu mer 

ensamma därför 

att relationer 

byggs på nätet.  

Mer ensamma 

elever därför att 

relationer byggs 

på nätet. 

Internet kan 

skapa både en 

gemenskap och 

en ensamhet. 

 

 

Sen kan det ju 

vara elever som 

blir hemma från 

skolan för att de 

upplever att de 

inte har någon 

tillhörighet, att 

de känner att de 

inte tillhör 

någonstans, att 

de inte vet vem 

de ska vara 

med, eller de 

vet ej hur det 

ska ta kontakt.  
 

När 

skolsköterskan 

pratar med 

eleven som har 

frånvaro från 

skolan kommer 

det fram att det 

kan bero på att 

eleven inte 

känner någon 

tillhörighet och 

inte vet hur det 

ska ta kontakt 

eller vem eleven 

skall umgås 

med.  
 

Frånvaro kan ha 

sin orsak i 

ensamhet. 
 

Ensamhet kan 

visa sig på olika 

sätt. 

 

Frånvaro kan 

vara ett tecken 

på ensamhet. 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysarbetet. Kondensering, kodning och kategorisering 
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Etiska ställningstaganden  

Denna studie följde Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer. ”Blankett för etisk 

egengranskning av studentprojektets som involverar människor” är ifylld (bilaga 1). Deltagarna 

informerades muntligt och skriftligt om studien. Informerat samtycke innebar att ge deltagarna 

information kring studien och vad det innebar att deltaga i forskningsprojektet (Kvale & 

Brinkmann, 2017). Deltagandet var helt frivilligt. Det innebar att deltagaren kunde tacka nej till 

att delta i studien samt att deltagaren även utan närmare förklaring kunde välja att avsluta sitt 

deltagande mitt under intervjun. Datamaterialet analyserades utan avsikt att förvränga eller 

lägga några egna värderingar i innehållet. Förförståelse och tolkning kunde påverka resultatet, 

men avsikten var att inte låta de ha inverkan på resultatet. Deltagarna och högstadieskolorna 

nämndes inte vid namn i intervjun eller i resultatet. Citat avidentifierades så att det inte var 

möjligt att koppla citat till enskild deltagare. Konfidentialitet innebär att deltagarnas privata 

berättelser inte kommer att avslöjas och det inte ska gå att koppla enskild person till 

datamaterialet (Kvale & Brinkmann, 2017). Detta har eftersträvats i denna studie. 

Vetenskapsrådet (2017) påpekar att datamaterial kan kodas och senare förstöras för att inte 

förknippas med enskild person. Insamlade data förvaras på ett sådant sätt att det inte sprids till 

obehöriga (Lundman och Hällgren Graneheim, 2017). Under transkribering och analys 

förvarades intervjuerna oåtkomligt för obehöriga.  

 

GDPR 

Personuppgifterna behandlas i enlighet med Högskolan Dalarnas regelverk (Högskolan 

Dalarna, 2019).   
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RESULTAT 

Resultatet baseras på intervjuer med åtta informanter från verksamheter där de arbetar på åtta 

olika högstadieskolor i Dalarna och Småland som skolsköterskor.  

 

Resultatet beskriver skolsköterskans erfarenheter av högstadieelevers upplevelse av ensamhet 

i åtta olika kategorier: Ensamhet uppmärksammas i hälsosamtalet, Elever uttrycker att 

ensamhetskänsla kan vara svår att beskriva, Kontaktnätet kan uppmärksamma ensamhet, 

Ensamhet kan visa sig på olika sätt, Elever har olika behov gällande ensamhet, Omgivningen 

har betydelse för hur eleven blir uppmärksammad, Internet kan skapa både en gemenskap och 

en ensamhet, Känslan av ensamhet mellan flickor och pojkar. Det finns allt som allt 7 

underkategorier, som är anslutna till 3 av kategorierna. Texten på arbetet baseras med 

utgångspunkt från underkategorierna, men även de enskilda kategorierna. Kategorier och 

underkategorier visas nedan i figur 1.  
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Figur 1. Uppdelning av kategorier och underkategorier  
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Ensamhet kan uppmärksammas i hälsosamtalet 

Kategorin handlade om skolsköterskornas erfarenheter av elevens beskrivning av ensamhet i 

hälsosamtalet. Informanterna beskrev vikten av att ha ett frivilligt samtal med eleven. I årskurs 

sju skildrades det som ett längre samtal gällande mobbing, hur eleven upplever situationen, 

stress med mera. Det framkom även att ensamhet diskuterades i hälsosamtalet mellan 

skolsköterskan och eleven. Flera av informanterna beskrev att samtalet skapade en relation 

mellan eleven och skolsköterskan och att eleven upplevde trygghet, därför att sekretess rådde 

och då brukade det lättare upptäckas om eleven kände sig ensam.  

 

”Sen är det viktigt med hälsosamtalen. Hälsosamtalen tar ju lång tid, men man både skapar 

en relation och på något sätt är det säkert att prata här. Vi har ju vår sekretess. Det ingår ju i 

hälsosamtalet att prata om ensamhet.” (Informant 1) 

 

Ett omfattande frågeformulär som varje elev hade besvarat innan besöket underlättade dialogen 

beskrev informanterna. Det blev lättare att förstå elevens situation och att få kontroll över att 

ingen viktig information förbisågs. Elever som visade symtom på att inte må bra eller plötsligt 

ändrade beteende fångades upp. Det framkom enligt informanterna om hur viktigt det var att 

läsa mellan raderna och tyda den underförstådda innebörden när eleven sökte för andra problem, 

men det fick inte läggas för stort fokus på frågeformuläret så att eleven kom i andra hand. Efter 

hälsosamtalet informerades eleven om vad det fanns för stöd både på och utanför skolan och 

vem eleven kunde få prata med när hon/han mådde dåligt och kände sig ensam.  

 

 ”Det är de tre lagstadgade hälsosamtalen. Så i dom samtalen först och främst är det där 

vi fångar upp elever som på olika sätt behöver stöd och hjälp i sin skoldag.” (Informant 

7) 
 

 

Elever uttrycker att ensamhetskänslan kan vara svår att beskriva 

Många elever kunde ha svårigheter med att beskriva sin ensamhet, medan vissa elever hade det 

lättare att sätta ord på sina känslor enligt informanterna.   

 

”Det är lite olika, en del har väldigt lätt att prata och kan sätta ord på hur dom känner och 

så…” (Informant 4) 

 

I intervjuerna framgick att det ibland var svårt för informanterna att redogöra för om någon elev 

kände sig ensam. Informanterna trodde även att det kunde upplevas som något skuldbelagt för 

en elev om hon/han berättade att den kände sig ensam. Deras erfarenhet var att en del elever 
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kände oro för att bli dömda på något sätt när de berättade om sina känslor. Enligt informanterna 

var känslan av ensamhet vanligast hos de elever som besökte skolsköterskan för svåra 

upplevelser. Många gånger hamnade skolsköterskan i emotionella möten med eleven och det 

visade sig att det kunde ta tid innan eleven kände sig redo att samtala om sin ensamhet.  

 

”Det var ju svårt för dem att öppna upp sig om att de är ensamma upplevde jag. De går ju 

liksom och tänker på det själv. Svårt att erkänna eller säga det högt att man kanske inte har 

några kompisar, det är lite olika…” (Informant 8)  

 

När en elev hade svårigheter med kommunikation och inte berättade utförligt om hur den mådde 

måste skolsköterskan respektera detta och finna andra tillvägagångssätt. Informanterna 

upplevde ibland svårigheter med att få eleven att förstå att hon/han inte mådde bra och motivera 

till att göra en förändring av sitt mående. Informanterna ansåg att det var viktigt att de inte 

upprepade för eleven att hon/han skulle ändra beteende hela tiden, därför att tjat kunde få 

motsatt effekt. Det bästa sättet enligt dem var att eleven själv kom till insikt. Det var svårt att 

nå elever som inte ville ha någon hjälp. Det gällde för informanten att ägna noggrann 

uppmärksamhet åt elevens situation för att nå problemet vilket upplevdes som en riktig 

utmaning.  

 

Kontaktnätet kan uppmärksamma ensamhet 

I den här kategorin beskrev informanterna att föräldrar, klasskamrater och personal från olika 

yrkesgrupper på skolan, uppmärksammade och signalerade när de upptäckte elever som 

verkade ensamma. Det framkom tre underkategorier - Oroliga föräldrar till elever som verkar 

ensamma, Skolkamrater signalerar till skolsköterskan och Elevhälsoteam uppmärksammar 

elever som verkar ensamma.  

 

Information från oroliga föräldrar till elever som verkar ensamma 

Informanterna beskrev att oroliga föräldrar ofta informerade skolsköterskan när de misstänkte 

att deras barn upplevde sig ensamma, men när informanterna följde upp dessa elever upplevde 

de sig sällan vara det. Informanternas erfarenhet var att dessa elever inte orkade umgås med 

kamrater efter skolan. Det framkom även att otrygga och oroliga föräldrar ibland skapade en 

ensamhetskänsla och frustation hos sina barn. Barnen ville inte oroa sina föräldrar i onödan 

angående sin situation berättade informanterna.  
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” Föräldrar ringer också och tar upp att det är någon som känner sig utanför 

eller ej får vara med.” (Informant 5) 

 

Skolkamrater signalerar till skolsköterskan 

Informanterna beskrev att klasskamrater ibland signalerade till skolsköterskan om någon i 

klassen verkade vara ensam. Informanterna beskrev att det fanns ett nära samarbete med 

eleverna, och att eleverna uppmärksammade andra elever utanför klassen som inte verkade ha 

någon att umgås med. 

 

” Ibland kunde man höra från andra i klassen att den och den var ensam, så man 

hade lite koll ändå på dem som var lite ensam” (Informant 8) 

 

Elevhälsoteam uppmärksammar elever som verkar ensamma 

Informanterna upplevde att lärare var bra på att uppmärksamma hur eleverna mådde och om 

det var någon som verkade ensam. Personalen på skolan som till exempel lärare, fältassistenter 

och handledare, visste ofta vilka elever som umgicks med vem, och signalerade till 

elevhälsoteamet om vilka elever de uppmärksammat, och som verkade ensamma beskrev 

informanterna. På teammötet diskuterade de om vem eller vilka som skulle kontakta berörda 

elever. Teamet bestod av skolkurator, skolsköterska, rektor, arbetslagets pedagoger och 

specialpedagog. Informanterna beskrev att på teammöten framkom det och uppmärksammades 

de elever som uttryckte redan inför skolstart, att de upplevde känslan av ensamhet. 

Informanterna menade att det behövdes kompetens för att stödja elever, då fler och fler elever 

upplevde en känsla av ensamhet.  

 

”Det kommer upp på elevhälsoteamet där vi träffas flera yrkeskategorier i skolan, att lärare 

signalerar till teamet när en elev inte verkar må bra eller verkar ensam, det är också ett sätt 

att få reda på” (Informant 8) 

 

 

Ensamhet kan visa sig på olika sätt 

I den här kategorin beskrev informanterna att frånvaro från skolan kan vara ett tecken på 

ensamhet och det framkom även att det fanns flera olika faktorer som kunde påverka elevens 

svårigheter med sociala kontakter. I den här kategorin framkom det två underkategorier: 

Frånvaro kan vara ett tecken på ensamhet, Svårigheter med sociala kontakter.  
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Frånvaro kan vara ett tecken på ensamhet  

Underkategorin skildrades av att informanter beskrev att när skolsköterskan började kartlägga 

frånvaro från skolan kunde den bero på att eleven inte hade någon att umgås med under 

skoltiden eller på fritiden. Eleven visste inte hur hon/han ska ta kontakt med andra kamrater 

beskrev informanterna. Vidare menade de att det var viktigt att tidigt kunna känna igen tecken 

på att en elev hade problem med till exempel skolgången.   

 

”Om en elev börjar få mer och mer frånvaro från skolan försöker man att ta reda på vad det 

är som är eventuellt är orsaken” (Informant 1) 

 

Informanterna upplevde även att ett problem som har ökat, var att elever satt hemma eller inte 

närvarade vid överenskommen tid hos skolsköterskan. Några informanter påtalade att de 

efterlyste mer tid vid mötet med eleven för att tala om olika känslotillstånd och problem. 

Samverkan med elevens föräldrar, vårdnadshavare eller annan anhörig saknas ibland. Det kunde 

uppstå besvärliga situationer när föräldrarna inte var ense om att skolan och skolsköterskan gav 

den hjälp som deras barn borde ha fått.  

 

Svårigheter med sociala kontakter 

I underkategorin beskrevs det av informanterna att ungdomar använder både inåtvända och 

utagerande signaler, som är tydliga eller otydliga på att de hade svårt med sociala kontakter. 

Det framkom av informanterna att vissa elever inte kände någon tillhörighet med andra elever 

och att de inte orkade umgås med skolkamrater   

 

 ”Åh när man då börjar fundera, då kanske man upptäcker att de inte riktigt vet hur man gör, 

därför att de har problem med de sociala koderna” (Informant 5) 

 

Informanterna ansåg att personal i skolan eller andra vuxna borde vara uppmärksamma på 

situationen och våga fråga eleven när någon person misstänkte att eleven mådde dåligt i sin 

ensamhet. Skolsköterskan skulle underlätta och hjälpa eleven med att berätta om sina problem. 

Det tog längre tid att samtala med en elev som hade svårigheter med att kommunicera. Hon/han 

behövde gott om tid till kommunikation i mötet med skolsköterskan enligt några informanter. 

Eleven måste få utrymme till kommunikation i mötet så att den kände att skolsköterskan hade 

tid med just den eleven och att hon/han var närvarande menade informanterna. Ibland kunde 

det behövas flera samtal med eleven för att nå fram till vad problematiken berodde på. 

Tillgänglighet var viktig. 
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”Jag upplever att eleverna uppskattar att jag ger dem tid till att berätta för mig om sina 

problem” (Informant 4)  

 

Informanterna beskrev att faktorer som antagligen kunde påverka elevens svårigheter med 

sociala kontakter var nedstämdhet, ångest, stress, utsatthet för mobbing, andra otrevliga 

relationer med kamrater, svårt att följa med i skolarbetet, konflikter i hemmet eller orimliga 

krav från föräldrarna. Dålig självkänsla och dåligt självförtroende kunde också vara en 

bidragande orsak enligt informanterna. I intervjuerna framkom det att det fanns många elever 

som var nyanlända. Informanternas erfarenhet var att en del av dessa elever hade haft svåra 

upplevelser från sitt hemland som till exempel trauma och fick nu svårigheter med språket. 

Detta resulterade i att dessa elever upplevde sig mer ensamma än övriga och hade svårt att 

kunna knyta kontakter med andra.  

 

”Det är ju inte lätt att alltid finna en elev som mår dåligt på grund av känslan av ensamhet” 

(Informant 1)   

 

Informanterna upplevde att fler elever besväras av ensamhetskänslan mer idag än vad det gjorde 

förr i tiden.   

 

”Alltså jag möter ju så gott som dagligen nuförtiden elever som har svårigheter med att de 

känner sig ensamma” (Informant 4)  

 

 

Elever har olika behov gällande ensamhet 

Informanterna uppmärksammade att vissa elever själva valde att vara ensamma ibland och en 

del elever hade ett annat behov av att ha människor omkring sig konstant för att inte känna sig 

ensamma.   

 

”Ensamhet är en del av livet och ibland har eleven behov att vara ensam. Ensamhet behöver 

inte alltid vara negativ. Negativ blir det först när ensamheten bygger på att man blivit mobbad 

eller att ingen vill vara tillsammans med en. Man kan alltså skilja på ensamhet och ensamhet” 

(Informant 3)  

 

Enligt informanterna blev barnen med diagnoser ”ensambarn” på något vis. Det framkom i 

intervjuerna att neuropsykiatriska tillstånd blev mer tydliga på högstadiet. Många av dessa 

elever drog sig undan övriga skolbarn självmant.  
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”Sen upplever jag att vi idag tyvärr har många elever med diagnoser både på gott och ont 

känner jag. Barn med lättare autism drar sig gärna undan och vill gärna vara ifred” 

(Informant 3) 

 

Informanterna menade att det fortfarande fanns ett stort tomrum för att inse orsaken eller 

orsakerna till ensamhet bland ungdomar. 

 

Omgivningen har betydelse för hur eleven blir uppmärksammad 

Omgivningen som till exempel vissa platser i skolmiljön upplevde informanterna kunde skapa 

en ensamhetskänsla hos eleverna. Det kunde även handla om att inte elever blev sedda eller att 

de kände sig annorlunda. Det framkom två underkategorier - Skolmiljön påverkar 

ensamhetskänslan och att inte bli sedd skapar ensamhetskänsla. 

 

Skolmiljön påverkar ensamhetskänslan 

Informanterna beskrev att de såg elever i korridorerna som verkade ensamma. Eleverna satt för 

sig själva och informanterna tog då kontakt med de eleverna. Raster var också en plats på skolan 

där ensamma elever upptäcktes och det var viktigt att personalen var ute på raster och träffade 

elever, beskrev informanterna. Såg någon i personalen en elev som verkade ensam kontaktades 

arbetslaget där eleven tillhörde. 

 

 ”Vi har haft diskussioner hur man kan göra rastmiljöer bättre för att gynna skolmiljön. Tex. 

uppstyrda raster även för högstadiet. Tyvärr är den här skolan väldigt trångbodd så det är 

inte möjligt just nu, men vi tror att det hade varit gynnsamt för gemenskapen” (Informant 2)  
 

Att inte bli sedd skapar en ensamhetskänsla 

Att inte eleven blev sedd, inte hade någon att umgås med och att eleven kände sig osynlig, 

kunde vara ett tecken på ensamhet menade informanterna. Informanterna beskrev att ett tecken 

på ensamhet var när eleven drog sig undan eller satt för sig själv. Känslan av ensamhet och 

utanförskap kunde uppstå om eleven kände sig annorlunda. Informanterna beskrev även att 

ensamhet och utanförskap upplevdes likaså i grupp. Eleven satt med i gruppen, men deltog inte 

i samtalet. Det var sällan de uttryckte att de kände sig ensamma i grupp, men en elev kunde se 

ut att vara delaktig i en grupp, fast den upplevde ensamhet. 

 

”Man kanske sitter i en grupp, men man kan inte delta i samtalet, och då involveras man inte 

av övriga heller. Man kan alltså uppleva ensamhet fast man är med i gänget” (Informant 2) 
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” Jag tror att så fort eleven inte känner att den blir sedd eller känner sig osynlig, så kommer 

ensamheten. Det går hand i hand” (Informant 3) 

 

 

Internet kan skapa både en gemenskap och en ensamhet 

I den här kategorin framkom det av informanterna att elevers användande av internet var ett sätt 

att skapa relationer, men användandet kunde tillika leda till en ensamhet. Informanterna beskrev 

att en del elever som satt ensamma i korridoren verkade ensamma, när de tittade i mobilen eller 

datorn. I samtal med en elev förde informanterna sociala medier på tal, för att ta reda på om 

eleven var ensam. Informanterna beskrev att de elever som var ofrivilligt ensamma upplevde 

sig mer ensamma då många relationer skapades på internet i olika forum. Många elever uppgav 

att de hade kompisar över hela världen via internet och på det viset kände de sig inte ensamma, 

men kanske gjorde de det ändå beskrev informanterna. För vissa elever var internet den enda 

kontakt med kamrater de hade menade informanterna.  

 

” Vi pratar livsstil och hälsa och man säger att du kanske borde dra ner på skärmtiden. Den 

upptar hela din fritid, men samtidigt så tänker jag att den är den enda kontakt eleven har med 

kompisar” (Informant 1) 

 

” Jag har märkt att elever, som är ofrivilligt ensamma upplever sig ännu mer ensamma därför 

att ungdomarnas relationer bygger mer på kontakter via nätet” (Informant 4) 

 

 

Känslan av ensamhet mellan flickor och pojkar 

Skillnader mellan flickors och pojkars känsla av ensamhet var en återkommande fråga menade 

informanterna. Det visade sig i intervjuerna att informanterna fann att det sällan talades om 

någon skillnad mellan flickor och pojkar känslor och upplevelser. Det var viktigt att inte dra 

allmänna slutsatser utan att det ska råda en jämställdhet mellan könen enligt informanterna.  

Eventuella olikheter mellan könen uppstod förmodligen i ett skede där både arv, miljö och 

levnadsförhållanden spelade roll menade de intervjuade. Vid första tanken kände sig flickor mer 

ensamma än pojkar, men det kunde vara tvärtom enligt informanterna. Pojkar berättade inte hur 

de mådde i samma utsträckning som flickorna gjorde, utan dolde sin ensamhetskänsla bättre. 

Om detta beror på att pojkar inte upplevde samma behov av att prata kunde inte informanterna 

svara på. Okunskap om pojkars upplevelse av känsla av ensamhet och hur de uttrycker sig 

kunde leda till att pojkarnas svårigheter försummades menade informanterna. 
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”Ensamheten döljer sig mer hos killar än hos tjejer. Jag tror att tjejer kanske är mer öppna 

och att det kommer fram på ett annat sätt” (Informant 3)  

 

En informant såg dock ingen större skillnad av ensamhetskänslan mellan pojkar och flickor.  

 

”Jag upplever att det inte finns stå stor skillnad. Det är nästan lika” (Informant 1) 

 

Det framkom även av informanterna att flickor tänkte mer på sitt utseende och studieresultat, 

medan pojkar upplevde det inte lika viktigt med kläder och utseende utan de ville vara lite 

”macho” och de lade mer tid på sportaktiviteter än prestation i skolan. Pojkar som tillhörde en 

grupp med killar som utövade någon from av sportaktivitet till exempel hockey och som inte 

själva spelade för att de inte var intresserade, kände sig ofta ensamma och utanför var 

informanternas erfarenhet. Att flickor och pojkar kunde känna bättre tillhörighet med det 

motsatta könet framkom även under en av intervjuerna. 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 

I denna studie har det framkommit åtta kategorier. I resultatet visades att skolsköterskan 

upplevde att ensamhetskänslan kan vara svår att beskriva för eleverna. Känslan av ensamhet 

hos dem uppmärksammades ofta i hälsosamtalet av skolsköterskan där pojkar och flickor 

uttryckte känslan av ensamhet på olika sätt. Att eleverna hade svårigheter med sociala kontakter 

berodde bland annat på nedstämdhet, utsatthet, mobbing och att de inte kände någon tillhörighet 

med andra elever. Det framkom att ensamhet inte enbart upplevdes negativt utan ibland var den 

självvald. Av svaren att döma upplevde skolsköterskan att internet och sociala medier både 

uppfattades som positiva och negativa av eleverna. Vissa elever träffade endast sina kamrater 

via internet, men för andra elever skapade internet en ännu större känsla av ensamhet. Elever 

som inte blev sedda eller hade någon att umgås med drog sig undan eller var själva i korridoren 

och ute på rasten. Informanterna framförde att kontaktnätet kring eleven hade stor betydelse. 

Föräldrar, elevhälsoteam och skolkamrater hade en betydande roll genom att signalera om 

någon elev upplevde sig ensam. Skolsköterskorna framhöll vikten av kompetens för att stötta 

de elever som kände sig ensamma och mådde dåligt. I resultatdiskussion kommer fem utvalda 

och intressanta områden som framkommit i resultatet att diskuteras. Dessa är Ensamhet kan 

uppmärksammas i hälsosamtalet, Kontaktnätet kan uppmärksamma ensamhet, Omgivningen 

har betydelse för hur eleven blir uppmärksammad, Internet kan skapa både en gemenskap och 

en ensamhet och Känslan av ensamhet mellan flickor och pojkar.  

 

Resultatdiskussion 

Skolsköterskan ska erbjuda alla elever ett hälsosamtal fyra gånger under sin skoltid (Skollagen 

2010:800). Resultatet visade i denna studie att hälsosamtalet var viktiga tillfällen att mötas och 

diskutera elevens hälsotillstånd. Samtalet skapade goda relationer mellan eleven och 

skolsköterska och konversationen skulle främja hälsa och förebygga ohälsa. Enligt Golsäter, 

Sidenvall, Lingfors och Enskär (2012) var det väsentligt att både skolsköterskan och eleven 

aktivt deltog i samtalet därför att det skapade en patientcentrerad dialog. En viktig del av den 

personcentrerade vården är att vara närvarande och lyssna på patientens berättelse (Centrum för 

personcentrerad vård, 2017).  Begrepp som delaktighet har varit verktyg i flera decennier inom 

hälso- och sjukvården och detta visar att det är betydelsefullt att eleven får känna delaktighet 

vilket är ett grundläggande villkor för god hälsa. Resultatet visade att när skolsköterskan 
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lyssnade till eleven skapade det tillit och förtroende till skolsköterskan och det var viktigt att 

hälsosamtalet fick ta den tid som eleven behövde. Detta framkom också som väsentligt i en 

tidigare studie av Golsäter et al. (2011). Även Ekman och Norberg (2013) beskrev att när eleven 

fick känna sig medansvarig i exempelvis hälsosamtalet eller något annat som rör elevens hälsa, 

skapade det ett gott välmående då eleven kände att den kunde påverka sin situation. Alla 

ungdomar ska ha tillgång till inflytande som leder till att de känner meningsfullhet (SOU 

2017:35). Det är viktigt att skolsköterskan har detta i åtanke i mötet med de elever som känner 

sig ensamma och mår dåligt.   

I resultatet i denna studie beskrev skolsköterskan betydelsen av hälsosamtalet som en 

vägledning därför att det gav ett begripligt och lämpligt utgångsläge utifrån elevens 

hälsosituation. Ofrivillig ensamhet kan leda till social isolering och dåligt mående hos eleverna 

därför vore det gynnsamt om det förekom en frågeställning i frågeformuläret som tog upp 

området ensamhet för att ämnet inte ska förbises. WHO (2016) belyser att goda relationer med 

all personal i skolan och kamrater har visats sig vara angeläget för psykisk hälsa. Resultatet i 

denna studie visade att eleverna informerades av skolsköterskan om vad det fanns för stöd att 

få i och utan för skolan, och att eleverna kunde anförtro sig till skolsköterskan om sina problem 

och svårigheter. Detta visar att det kan vara betydelsefullt att skolsköterskan stöttar eleverna till 

exempel genom uppföljande hälsosamtal, då det kan underlätta för eleverna att få samtala kring 

sin ensamhet innan annan hjälp erbjuds. 

Resultatet visade att kontaktnätet som skolpersonal, elever och föräldrar hade, var av betydelse 

i uppmärksammandet av elever som verkade ensamma. Resultaten från denna studie bekräftar 

en tidigare studie av Clausson et al. (2008) som beskrev att skolsköterskan tillsammans med 

övrig skolpersonal uppmärksammade och identifierade, men även kunde förebygga känslan av 

ensamhet bland elever i skolans miljö. Ett oväntat, men betydelsefullt resultat i denna studie är 

att skolkamrater också signalerar och uppmärksammar elever som verkar ensamma. Det visar 

att det är viktigt att ge alla en chans till gemenskap och att det är betydelsefullt att arbeta 

tillsammans gentemot detta. Resultatet i denna studie visade att elevhälsan var viktig i 

identifierandet av elever som verkade ensamma. De olika yrkeskategorierna i elevhälsoteamet 

fick signaler om att det fanns elever som kände sig ensamma och började ett aktivt arbete med 

vilka som skulle kontakta de berörda eleverna. Detta är i linje med vad Socialstyrelsen (2016) 

beskriver, att skolan och elevhälsan är viktig för att understödja elevers psykiska hälsa. Detta 

ger en indikation om att skolsköterskor och andra yrkeskategorier i skolan ska arbeta 
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gemensamt och mot samma mål, att ge stöd åt de elever som känner ensamhet. Det kan 

förhoppningsvis på sikt minska ensamhetskänslan hos många elever. Resultatet i denna studie 

visade att skolsköterskorna behövde ytterligare kompetens för att hjälpa dem. Det är viktigt att 

skolpersonal får fortbildning inom detta område och hur de kan stötta eleverna (Socialstyrelsen, 

2016). Socialstyrseln (2016) menar att elevhälsans personal däribland skolsköterskor ska få 

lämplig utbildning för att kunna tillgodose elevernas behov och att det är rektorns ansvar att se 

till att personalen får adekvat utbildning.  

 

Föreliggande resultat visade att föräldrar kunde ringa och signalera att deras barn kände sig 

ensam. Enligt Nilsson (2014) är ett samarbete med föräldrar en väsentlig utgångspunkt för att 

skapa en förtroendefull och god relation mellan elevhälsa, föräldrar och barn. Enligt centrum 

för personcentrerad vård (2017) och Ekman och Norberg (2013) är hälsoplanen en viktig del 

för att uppnå god hälsa, och det är av betydelse att den utformas gemensamt av elevhälsan, 

eleven och föräldrarna. Detta tydliggör att föräldrar har en betydelsefull roll rörande barnets 

hälsa tillsammans med skolsköterskan och barnet. Det visar att samarbete med föräldrarna är 

viktigt för att kunna ge dem stöd om hur de kan hjälpa sina barn, gällande känslan av ensamhet. 

Detta i sin tur kan gynna barnets trivsel och skolsituation positivt. 

 

I resultatet framkom det att det fanns platser i skolmiljön som på raster och i korridorerna, där 

elever som verkade ensamma uppmärksammades. I en studie av O’Neill & Moore (2016) 

framkom det att skolmiljön hade en stor inverkan på eleverna, därför att det var i skolan de 

skapade sina sociala kontakter. Kände sig ett barn utanför gemenskapen i skolan eller tvekade 

till att delta i sociala verksamheter hindrades hennes/hans utveckling till att bli jämställda. En 

rapport från Skolinspektionen (2018) menar att eleverna ska känna att miljön är trygg och då 

behöver även skolgården under raster och korridorer ses över utöver lektionssalar och andra 

lokaler och utrymmen på skolan. Skolan är en arena där eleverna spenderar mycket tid, för 

lärande och där de skapar många kontakter. Då är det viktigt att ge eleverna goda förutsättningar 

för att minska risken för ensamhet. Skolverket (2014) menar att skolmiljön är viktig som 

förebild och som en social plats att växa upp på. Skolmiljön är betydelsefull för elevernas 

lärande och trygghet. Resultatet i denna studie visade att när eleven drog sig undan eller satt för 

sig själv, var ett tecken på ensamhet. Detta tydliggör att om eleverna skyddas från utsatthet och 

ensamhet, ökar chanserna till en gemenskap och en social plats att växa upp. Det kan leda till 

att eleverna uppfattar sin situation positiv, vilket även kan leda till minskad psykisk ohälsa.  
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Det framkom även i föreliggande resultat att en ensamhetskänsla uppstod när elever inte blev 

sedda eller kände sig annorlunda och att en elev kunde känna sig ensam fast hon/han befann sig 

i en grupp. Skolverket (2014) menar att skolmiljön är viktig hur eleverna upplever sin situation 

och psykiska hälsa. Präglas skolans miljö av trygghet och acceptans upplever eleverna sin 

situation mindre hotfull. Det är i linje med Socialstyrelsen (2016) som beskriver att ett mål för 

skolan är att eleverna ska känna att de trivs och känna trygghet. En förutsättning för eleverna 

ska kunna känna detta och inte uppleva känsla av ensamhet, är att se över både inomhus och 

utomhusmiljöerna. En viktig del av den personcentrerade vården är samarbetet mellan patienten 

och vårdaren om hur vården ska planeras (Ekman & Norberg, 2013). Detta bekräftar att 

eleverna bör få vara med och planera hur skolmiljön ska utformas för att öka förutsättningarna 

till trivsel och gemenskap, men även att både personal och elever ser varandra.  Skolsköterskans 

position är också viktig i planerandet av skolmiljön, då hon ska vara lättillgänglig så eleverna 

kan söka kontakt när de behöver. Detta är i linje med Riksföreningen för skolsköterskor och 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) som beskriver att skolsköterskan ska vara lätt att nå i 

skolmiljön för att kunna ge specialistvård.   

 

I resultatet i denna studie framkom det att internet både skapade en gemenskap, men även en 

ensamhet. Krause-Parello (2008) beskrev i sin studie att internet var en bidragande faktor till 

att många unga mådde psykiskt dåligt och social isolering ökade risken att unga individer inte 

skapade ett socialt nätverk omkring sig. Detta visar och tydliggör att internet påverkar 

ungdomars psykiska hälsa på olika sätt. Enligt statens mediaråd (2014) kan internetanvändande 

och framförallt sociala medier ge ungdomarna möjlighet att skapa nya kontakter och fördjupa 

de kontakter de redan har. Vidare beskriver de att internet och sociala medier är ett forum där 

ungdomar skapar en bild av sig själva och upplever sociala gemenskaper på olika sätt. Det 

framkom i denna studie att internet var ett forum för en del elever där de skapade nya kontakter, 

men för andra elever kunde internet öka känslan av ensamhet. Detta bekräftar att det är viktigt 

att skolsköterskor och annan skolpersonal är lyhörda och samtalar med eleverna om hur de 

använder internet och sociala medier i skolan. Det är angeläget att få eleverna att reflektera över 

hur de använder sin tid på internet och hur det påverkar deras mående. Detta kan kanske skapa 

en tankeprocess som resulterar i mindre social isolering för dem som känner sig ensamma. 

Enligt Nilsson (2014) har elevhälsan en roll att lyfta och uppmärksamma elevers tankar, känslor, 

upplevelser och föreställningar om sitt liv. Därför är det viktigt att i samtal om internet och 

sociala medier inte ifrågasätta, utan ha för avsikt att förstå elevens situation och avsikter med 

internetanvändandet. Detta är i linje med Svensk sjuksköterskeförening (2014) som menar att 
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skolsköterskan ska visa ett gott bemötande så att inte eleven känner sig kränkt, och försöka 

hjälpa eleven efter dennes förutsättningar. Detta överensstämmer med vad centrum för 

personcentrerad vård (2017) beskriver, att en person som är expert på hur hon/han känner i 

given situation, ska visas respekt. För skolsköterskor är det då betydelsefullt att se till elevens 

resurser, men även hinder för att få en förståelse över elevens situation.  

 

I dagens samhälle talas det sällan om någon genusskillnad bland elever för att jämlikhet ska 

råda och ingen ska vare sig kunna eller generalisera menade informanterna. Informanterna 

påpekade likväl att viss skillnad förekom mellan flickor och pojkars upplevelse av ensamhet, 

men att det inte fanns någon riktig förklaring till det. Enligt Borup (2019) framkom det dock 

att pojkar upplevdes som mindre ensamma än flickor och det konstaterades att det var attityder 

och förhållningssätt som var kopplat till manligt och kvinnligt som kunde vara en orsak. Flickor 

reagerade mer på stökig skolmiljö och drog sig undan. Pojkar reagerade på sociala relationer, 

som till exempel att inte ha någon skolkamrat. De hade kanske inte lika lätt att erkänna att de 

inte mådde så bra och att det kände sig ensamma. Detta stämmer överens med resultatet där det 

även framkom att pojkar inte berättade om sina problem och sökte hjälp i samma omfattning 

som flickor och att det förmodligen fanns ett större mörkertal kring pojkars psykiska ohälsa 

förmodade informanterna. Detta bekräftades även i en studie av Bosacki, Moriera, Sitnik, 

Andrews och Talwar (2019) att pojkar var mer tystlåtna än flickor med att beskriva sin 

ensamhetskänsla. Enligt SOU (2010:99) ska ingen personal på skolan fokusera på det 

biologiska könet. Det är oerhört viktigt att skolsköterskan utgår från eleven som individ. Det 

spelar ingen roll om det är en flicka eller pojke utan barnet ska respekteras för den person den 

är enligt Diskrimineringslagen (2008:567). Detta är även en viktig del i personcentrerad vård 

(Centrum för personcentrerad vård, 2017; Ekman & Norberg, 2013). Detta visar att 

skolsköterskan har en betydelsefull uppgift med att observera och kunna påverka synsättet på 

könsrollerna som speglas i skolan. 

 

I studien framkom det att det var viktigt för pojkarna att vara tuffa medan det för flickorna var 

viktigare med att vara mån om sitt utseende och prestera bra i skolan. Detta är motsats till en 

studie gjord av Bosacki et al. (2019) där det framkom att pojkar var mer fokuserade av kroppslig 

självuppfattning jämfört med flickor och pojkar upplevde ensamhet och otillfredsställdhet mer 

än flickor. Flickor ansåg att det var mer betydelsefullt med goda relationer bland kamrater. I 

samma studie av Bosacki et al. (2019) framkom det att självkännedom hade ett samband med 

mindre känsla av ensamhet hos flickor. Det framkom även att de som hade en god självkänsla 
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lättare kunde läsa av andras tankar och känslor, vilket gjorde att de kände sig mindre ensamma 

än pojkar. Detta resultat indikerar på att det är högst sannolikt att anta att det finns både fysiska 

och materiella aspekter så som till exempel sättet att klä sig och att psykiska och psykosociala 

konsekvenser kan påverka elevens hälsa. Dess större och starkare känsla en individ har av 

självkännedom, självkänsla och självförtroende minskar känslan av ensamhet enligt Bosacki et 

al. (2019). Resultatet i denna studie indikerar positiva samband mellan ensamhet, självkänsla 

och självförtroende.  

 

 

Metoddiskussion 

I denna kvalitativa studie har datamaterialet analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer som beskrivs av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017). För att utvärdera den vetenskapliga kvalitén inom kvalitativa studier 

används följande begrepp: trovärdighet (credibility), tillförlitlighet (dependability), 

överförbarhet (transferability) och bekräftelsebarhet (confirmability) (Henricson, 2017).   

 

Författarna till studien var bekanta med tre av informanterna. Detta tros dock inte ha haft någon 

påverkan på deras deltagande i studien enligt författarna då de enbart träffat dessa personer ett 

fåtal gånger tidigare. Det är viktigt att komma ihåg att forskaren alltid har en maktfullkomlighet 

i förhållande till informanten enligt Polit och Beck (2012). När det redan fanns en känd 

bekantskap behövdes en omsorgsfull kontroll så att deltagandet inte medförde någon form av 

tvång. Det beskrevs vara av positiv betydelse när en relation fanns, därför att det kunde generera 

till förtroende (Polit & Beck, 2012). Interpersonella faktorer som gott samspel och tillit 

upplevdes omgående i intervjusituationerna mellan författarna i föreliggande studie och med 

informanterna, men även med informanterna som inte var bekanta. Detta uppfattades positivt 

för resultatet. De kontextuella faktorerna påverkade inte resultatet negativt, då intervjuerna ägde 

rum och spelades in på band på den skola informanterna arbetade. Det var ingen obehörig 

närvarande som distraherade utan fokus var på informanten och intervjufrågorna.  

 

Något som upplevdes som en svårighet var att få tag på verksamhetschefer inom elevhälsan för 

att få ett godkännande från dem att få kontakta och genomföra intervjuerna med 

skolsköterskorna. En verksamhetschef informerade att en del skolsköterskor inte hade 

möjlighet eller intresse att ställa upp i studien. Kjellström (2017) menar att det kan vara svårt 

för en del deltagare att förstå vad som är syftet med studien och vad deras medverkan innebär. 
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Att få tag på vissa av skolsköterskorna upplevdes också stundtals som svårt då de var upptagna 

med andra arbetsuppgifter. Informerat samtycke innebär att en deltagare har rätt att få bestämma 

om hon/han vill delta i studie eller inte (Kjellström, 2017). I informationsbrevet till 

informanterna beskrevs i korthet vad ensamhet innebar. Det påverkade inte informanterna och 

deras svar på intervjuerna förmodade intervjuarna.  

 

Avsikten med studien var att enbart beskriva skolsköterskors erfarenheter och därför 

exkluderades anhöriga och övrig skolpersonal. Åtta informanter valdes ut då det ansågs 

hanterbart tidsmässigt att analysera materialet. Intervjuerna utfördes både i Småland och 

Dalarna vilket förstärkte trovärdigheten i studiens resultat och åstadkom en större vidd därför 

att informanterna kunde ha olika arbetssätt och rutiner på sin arbetsplats. Polit och Beck (2012) 

beskriver att trovärdigheten stärks om upptagningsområdet är brett.  Informanterna hade olika 

lång yrkeserfarenhet inom elevhälsan. En del hade arbetat många år medan en av informanterna 

enbart hade arbetat som skolsköterska i lite drygt ett år. Att detta skulle ha påverkat resultatet 

är svårt att påvisa. Denna informant gav tydliga och trovärdiga svar på frågorna som ställdes 

under intervjun och var också tydlig med att redogöra för att hon inte kunde svara på en av 

frågorna, då hennes erfarenhet gällande området var begränsat. 

 

Öppna frågor ger svar på den intervjuades erfarenheter, upplevelser, känslor och kunskap enligt 

Danielsson (2017). En nackdel med öppna frågor som upplevdes var att informanterna ibland 

inte höll fokus på frågeställningen, men vid dessa tillfällen ställdes en följdfråga för att lättare 

kunna återgå till ämnet. Målet var att annan forskare skulle kunna följa forskningsprocessen då 

tillvägagångssätt skulle vara utförligt beskrivet, vilket även Mårtensson och Fridlund (2017) 

beskriver som väsentligt. Resultatet kunde återföras till ursprungsdata för att säkra och styrka 

bekräftelsebarheten och därmed kunde forskningsprocessen fortsätta. Resultatet redovisades 

ihop med citat från intervjuerna vilket styrker både överförbarheten och tillförlitligheten 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

En studies tillförlitlighet kan påvisas genom författarnas förförståelse och tidigare erfarenheter 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). För att samla in datamaterialet användes en diktafon. Kvale 

och Brinkman (2014) beskriver att användandet av bandspelare låter intervjuaren koncentrera 

sig på samtalet, ämnet och aktivt lyssna för att inte gå miste om information.  
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För att vinna tid så transkriberades fyra intervjuer vardera. Detta tros inte ha påverkat resultatet 

negativt då intervjuerna antecknades ordagrant och kontrollästes därefter av båda författarna. 

Materialet lästes var för sig upprepade gånger för att få en helhetssyn över kontexten och sedan 

diskuterades innehållet. Meningsbärande enheter, kodning, kategorisering och underkategorier 

gjordes tillsammans därför att det skulle vara lättare att diskutera resultatet sinsemellan och för 

att öka resultatets tillförlitlighet. Koder och kategorisystemet granskades även av utomstående 

forskare för att öka studiens trovärdighet ytterligare och detta stärker även studiens 

bekräftelsebarhet. Enligt Henricson (2017); Mårtensson och Fridlund (2017) är det även ett sätt 

för att styrka och kontrollera studiens resultat.  

 

Enligt Kjellström (2017) så innebär konfidentialitet att materialet inte ska kunna kopplas till 

enskild person. Informanterna finns beskrivna under rubriken urval, men information som 

ålder, arbetslivserfarenhet och kön exkluderades då författarna ville värna om deltagarnas 

konfidentialiteten. I början var avsikten att nämna högstadieskolornas namn, men beslutet togs 

under studiens gång att inte nämna namnen, då det kunde avslöja vilka informanterna var.   

Författarna har aldrig haft som avsikt med sin studie att söka efter data som visar motsatser eller 

data till sådant som tidigare inte är utforskat. Däremot har författarna tagit del av annan 

forskning och litteratur inom området ensamhet som påvisar annorlunda resultat jämfört med 

vad som framkommit i denna studie. Begreppet överförbarhet handlar om i vilken utsträckning 

studiens resultat är överförbart till andra situationer (Mårtensson & Fridlund, 2017). För att 

studiens syfte skulle kunna besvaras har rätt informanter intervjuats då de intervjuade hade lång 

erfarenhet som skolsköterskor torde resultatet vara överförbart i liknande verksamheter. 

Författarna till studien anser att resultatet är överförbart till övrig personal inom elevhälsan, 

men överförbarheten av denna studie kan även avgöras av läsaren.   

 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta   

Enligt SBU (2017) handlar de etiska aspekterna i sjukvårdssamanhang om att se till varje 

individ. Resultatet från denna studie visar att det finns flera faktorer som har betydelse och som 

kan påverka känslan av ensamhet hos eleverna. Utifrån detta är det viktigt att skolsköterska tar 

hänsyn till vad som är det goda, det rätta och vilket förhållningssätt som är lämpligt i mötet 

med den enskilde individen. Resultatet från denna studie styrker även att det är viktigt att 

skolsköterskan har ett etiskt förhållningssätt i mötet med eleverna. Skolsköterskan bör visa 
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respekt för den enskildes integritet och självbestämmande för att kunna utveckla en 

förtroendefull relation. Det i sin tur kan underlätta arbetet i att stödja elever som upplever sig 

ensamma. Det är även väsentligt att skolsköterskan inte är dömande utan ser till varje individ 

oavsett kön. Enligt Ekman och Norberg (2013) är det en del av den personcentrerade vården, 

att se hela människan och att utgå från patientens upplevelse av sin situation.   

 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans  

Antalet ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa har ökat under de senaste åren. Oroväckande 

är att dessa individer kan när de blir äldre få svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden 

på grund av deras mående (Socialstyrelsen, 2017). Känslan av ofrivillig ensamhet har ett 

samband med psykisk ohälsa då långvarig ensamhet kan leda till oro, ångest och att eleven inte 

orkar gå till skolan. Ur ett samhällsperspektiv är det därför viktigt att förebygga och motverka 

ofrivillig ensamhet innan den eventuellt övergår till psykisk ohälsa. Enligt Sanandaji (2018) är 

psykisk ohälsa i sin tur kostsamt för samhället och kräver enorma resurser. Detta tyder på att 

tidiga insatser gällande att motverka ofrivillig ensamhet bland annat i skolan, gynnar både 

samhället ekonomiskt, men även den drabbade individens lidande.  

 

Projektets kliniska betydelse  

Genom att studera skolsköterskans erfarenheter genererar resultatet i att kunskapen ökar om 

hur ungdomar upplever ensamhet, om hur det yttrar sig samt hur skolsköterskan kan stödja 

dessa ungdomar. Med kännedom om att upplevelsen av ensamhet är individuell möjliggör det 

för skolsköterskan att ge mer individanpassad vård genom exempelvis samtal och kontakt med 

andra professioner.  

 

Slutsats  

Slutsatsen av resultatet i denna studie visade bland annat att hälsosamtalet är viktigt del att 

uppmärksamma känslan av ensamhet hos eleverna. Samtalen ska få ta tid så att tillit och 

förtroende kan skapas mellan eleven och skolsköterskan. Det är viktigt att skolsköterskan är 

lättillgänglig för eleverna. Tillsammans med annan skolpersonal, föräldrar och elever har 

skolsköterskan en viktig roll i att stötta elever. Att ha kunskap och få fortbildning inom området 

har visat sig vara väsentligt för skolsköterskan för att han/hon på bästa sätt ska kunna stötta 

eleverna. Även skolmiljön har visat sig vara en viktig del för elevernas trygghet och gemenskap. 
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Det är betydelsefullt att eleverna får möjlighet till att utforma och påverka sin skolmiljö då detta 

minskar känslan av ensamhet. Internet kan skapa både en gemenskap och ensamhet bland 

eleverna och att det är angeläget att skolsköterskan får eleverna att reflektera över sitt 

internetanvändande. Att ta hänsyn och ha förståelse för elevernas känslor och tankar kring 

användandet av internet och sociala medier har även visat sig vara viktigt. Upplevelsen av 

känslan av ensamhet skiljer sig mellan pojkar och flickor och det är viktigt att skolsköterskan 

ser varje elev som en individ. Skolsköterskan har även viktig uppgift med att uppmärksamma 

och påverka synsättet på könsrollerna som speglas i skolan.  Ensamhetskänslan har visat sig ha 

ett samband med både självkänsla och självförtroende. För skolsköterskan är det betydelsefullt 

att se till elevens resurser, men även hinder för att få en förståelse över elevens situation. 

Skolsköterskor och andra yrkeskategorier i skolan ska arbeta gemensamt och mot samma mål, 

att ge stöd åt de elever som känner ensamhet. 

 

 

VIDARE FORSKNING  

Få studier har gjorts inom området och vidare forskning är nödvändig. Intressanta studier skulle 

vara att studera sambandet mellan familj, hemförhållandet och psykisk ohälsa kopplat till 

ensamhetskänsla för pojkar och flickor, eftersom familjerelationen har stor betydelse för barnets 

välbefinnande.  

 

 

SJÄLVSTÄNDIGHETSDEKLARATION 

Marit Roddar och Linnéa Lidman har i lika stor omfattning bidragit till alla delar av denna 

uppsats. 
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BILAGA 1 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
  

 

Projekttitel:  Skolsköterskans erfarenheter av högstadieelevers upplevelser av ensamhet               

Student/studenter: Linnéa Lidman och Marit Roddar 
Handledare: Ingrid From      
    

 Ja  Tveksamt  Nej  

1  
  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien deltagare 

som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 år), personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning eller sådana som har en 

beroendeställning till den som genomför studien t.ex. som patienter eller elever 

till densamma?  
  

    
X 

2  Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. 

forskningspersonerna kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?    
  

    
X 

3  
  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på forskningspersonerna?   
   

    
X 

4  
  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt?  
  

    
X 

5  
  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov)?  
  

    
X 

6  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 

sexualliv?  
  

    
X 

7  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden?  
  

    
X 

8  
  

Avser du att behandla personuppgifter? Observera att:  

• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person betraktas som 

personuppgifter, även om de är kodade eller krypterade.  

• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga 

personuppgifter och heller INTE deltagare som tillhör en sårbar grupp 

eller deltagare som INTE står i beroendeställning till den som genomför 

studien, behöver inte någon ansökan till Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna göras.  

• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan om detta 

göras på avsedd blankett som sänds till:  

dataskydd@du.se  
   

    
X 

 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02    
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BILAGA 2 
 

 

 

Förfrågan om genomförande av studie om ”skolsköterskors erfarenheter av högstadieelevers 

upplevelse av ensamhet”.  

 

Vi är två sjuksköterskor som heter Linnéa Lidman och Marit Roddar. Vi studerar 

Specialistsjuksköterskeprogrammet för att bli distriktssköterska vid Högskolan Dalarna. Vi 

ska under hösten 2019 skriva en magisteruppsats med syfte att beskriva skolsköterskans 

erfarenheter av högstadieelevers upplevelse av ensamhet. 

Metod för den planerade studien är att genomföra kvalitativa intervjuer där öppna frågor 

kommer att ställas. Det är 8 skolsköterskor som arbetar på 8 olika högstadieskolor i Dalarna 

och Småland som kommer att intervjuas. Intervjuerna beräknas ta ca 1 timme. Hela intervjun 

kommer att bandas och sedan skrivas ut i text. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt 

och allt material kommer att redovisas så att ingen enskild person och högstadieskola kan 

identifieras i resultatet. Deltagande kommer att vara frivilligt och kan när som helst avbrytas 

under studiens gång. De deltagare som ska intervjuas kommer att få muntlig och skriftlig 

information innan om studien. Forskningsetiska principer kommer att gälla. 

Resultatet av studien redogörs i en magisteruppsats som kommer att publiceras på internet på 

DiVA. Det är en allmän webbplats för publicering av studentuppsatser och 

forskningsrapporter.  
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Vi önskar få ditt godkännande att få intervjua skolsköterskor från din verksamhet inom 

elevhälsan. Godkännande beviljas genom underskrift på svarstalong. Vid frågor är Du 

välkommen att ta kontakt med någon av oss.  

 

Med vänlig hälsning 

Student: Linnéa Lidman                                                    Student: Marit Roddar 

Tel: 076-777 37 30                                                            Tel: 073- 086 33 96 

E-post: h09llidm@du.se                                                    E-post: h18marro@du.se 

 

Handledare: Ingrid From 

Tel: 023–7778482 

E-post: Ifr@du.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:h09llidm@du.se
mailto:h18marro@du.se
mailto:Ifr@du.se
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Samtycke:   

  

Jag samtycker till att studien genomförs  

  

Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min verksamhet 

  

Namn        

 

Ort och datum      

 

Telefonnummer     

 

Signatur      
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BILAGA 3 
 
 
 

 
 
 
 
 

Förfrågan om att delta i en studie om ”skolsköterskors erfarenheter av högstadieelevers 

upplevelse av ensamhet”.  

 

Vi är två sjuksköterskor som heter Linnéa Lidman och Marit Roddar. Vi studerar 

Specialistsjuksköterskeprogrammet för att bli distriktssköterska vid Högskolan Dalarna. Vi 

ska under hösten 2019 skriva en magisteruppsats med syfte att beskriva skolsköterskans 

erfarenheter av högstadieelevers upplevelse av ensamhet. 

För att kunna svara på syftet kommer vi att genomföra intervjuer med skolsköterskor från 

olika högstadieskolor i Dalarna och Småland.  

Du tillfrågas om deltagande i studien i egenskap av skolsköterska och att Du arbetar inom 

verksamhet där det bedrivs skolhälsovård. 

Ditt deltagande är värdefullt för oss men helt frivilligt. Det innebär att Du är helt fri att tacka 

nej till att delta i studien. Du kan även utan närmare förklaring välja att avsluta Ditt 

deltagande mitt under intervjun.  

 

Mer information om studien kan du läsa nedan.  

 

Tack på förhand! 

Falun (datum) 
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Syfte: Syftet med studien är att beskriva skolsköterskans erfarenheter av högstadieelevers 

upplevelse av ensamhet. Skolsköterskan har en viktig uppgift med att hjälpa dessa unga 

människor och vara uppmärksam på tecken från dem. Meningen med studien är att få en ökad 

kunskap om hur ungdomar känner sig vid känslan av ensamhet och hur det yttrar sig.   

Innehåll: Ensamhet är en normativ upplevelse, men stämmer inte alltid in på att ungdomar är 

ensamma utan det kan bero på att de själva isolerar sig från omgivningen. Bidragande faktorer 

som spelar roll vid känslor av ensamhet kan vara låg självkänsla, blyghet, introversion, dålig 

eller nästan ingen relation mellan barn och vuxna. Även fysiska och mentala förändringar kan 

påverka hälsan. Skolsköterskan tillhör en stor yrkesgrupp inom skolhälsovården och har 

därmed en position att kunna påverka kvalitén på vården av ungdomar som bland annat känner 

sig ensamma.  

Metod: Metod för den planerade studien är att genomföra kvalitativa intervjuer där öppna 

frågor kommer att ställas. Det är 8 stycken skolsköterskor som arbetar på 8 olika 

högstadieskolor i Dalarna och Småland som kommer att intervjuas. Anhöriga och patienter tas 

inte med i studien därför att författarna enbart vill åskådliggöra skolsköterskans upplevelser. 

Du kommer att intervjuas under ett enskilt tillfälle. Intervjun beräknas ta 1 timme vardera och 

kommer att genomföras i närheten av din arbetsplats eller om du har annat önskemål om plats 

så löser vi det. Hela intervjun kommer att bandas och sedan skrivas ut i text.    

Både ljudupptagningen och utskriven text kommer att förvaras säkert och ingen förutom 

författarna till studien kan ta del av denna information. Direkt efter att det inspelade materialet 

är transkriberat så kommer det att makuleras. Datamaterialet som svarar mot syftet 

dokumenteras och blir meningsbärande enheter, som sedan förs samman och bildar koder, som 

i sin tur kommer att användas i vidare arbete i studien. Inga namn på deltagare och 

högstadieskolor nämns vid namn i intervjun eller i resultatet. Kommer citat att användas 

kommer de att avidentifieras så att det inte går att förena citaten med en viss deltagare.  

Studiens resultat: Resultatet av studien redogörs i en magisteruppsats som kommer att 

publiceras på internet på DiVA. Det är en allmän webbplats för publicering av studentuppsatser 

och forskningsrapporter.  

 

Om du godkänner att deltaga i studien så vore vi tacksamma om du skrev under bifogat 

samtyckebrev och därefter postar det senaste den 20 september. 
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Student: Linnéa Lidman                                                    Student: Marit Roddar 

Tel: 076-777 37 30                                                            Tel: 073- 086 33 96 

E-post: h09llidm@du.se                                                    E-post: h18marro@du.se 

 

Handledare: Ingrid From 

Tel: 023–7778482 

E-post: Ifr@du.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:h09llidm@du.se
mailto:h18marro@du.se
mailto:Ifr@du.se


45 
 

BILAGA 4  

 
 
 
Samtyckesbrev 
 

Jag har tagit del av information både muntligt och skriftligt som delgivits mig angående denna 

studie ”skolsköterskors erfarenheter av högstadieelevers upplevelse av ensamhet”. Genom att 

skriva på detta samtyckesformulär accepterar jag att delta i studien.  Jag är medveten om att 

mitt deltagande är frivilligt och att jag även utan närmare förklaring kan välja att avbryta min 

medverkan i studien.  

 

  

Signatur deltagare ………………………………………………………………  

 

Namnförtydligande ……………………………………………………………………                                       

 

Ort/datum……………………………………………………………………………...                   

 

Tel nummer…………………………………………………………………………….   
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BILAGA 5  

 
 
Intervjuguide 
 

Öppningsfråga: 

 Kan du berätta för mig om dina erfarenheter gällande högstadieelevers upplevelse av 

ensamhet? 

 

Vidare ställs följande frågor:  

 Vilka tecken finns för att eleverna är ensamma? 

 Hur beskriver eleverna sin ensamhet?  

 Vilka är dina erfarenheter av och på vilket sätt har annan personal på skolan 

uppmärksammat att eleven är ensam?   

 Upplever du att det finns det en genusskillnad på upplevelsen av ensamhet? Om ja kan 

du i sådant fall ge något exempel?  

 

Stödfrågor: 

 Kan du utveckla detta lite mer? 

 Hur menar du med det? 

 Kan du ge något exempel? 

 Förstår jag dig rätt om... 

 

Avslutningsfråga: 

 Är det något mer du skulle vilja dela med dig av angående dina erfarenheter av 

högstadieelevers upplevelser av ensamhet?  

 

 

 
 


